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Szénási Endre alezredes 1 

 

Flynn elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó lemondatása: 
Trump-ellenes politikai boszorkányüldözés az Egyesült 

Államokban? 
 
 
Abstract 
 

Michael Flynn, national security adviser to the president, 
was forced to resign on 13 February 2017, in reference to an 
absurd, unethical and unenforceable, but still applicable law from 
1799 and his false statements. 

The 1799 law is absurd and unenforceable, because there 
is no way to isolate diplomats, as such the Russian ambassador 
to the United States from all private individuals, and it would 
make no sense either. It is unethical, since it provides an 
opportunity for those in power to accuse opposition or private 
individuals of breaking the law. The referred law is practically 
dead, since no one has ever been sentenced for breaking it and it 
is not expected in case of Flynn either. The informal contacts with 
the Russian ambassador as an “original sin”, basis of making 
someone to resign is more the Russophobe political paranoia.  

Flynn made a mistake when he made false statements 
concerning his consultations with the Russian ambassador, 

                                                

1 Szénási Endre alezredes 1997 óta foglalkozik partnerségekkel, kiemelten a 
posztszovjet térséggel a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai 
Főosztályán. 
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putting the Trump administration in an uncomfortable position. On 
the other hand, there are countless examples – even 
contemporary ones – when politicians in power survived far 
greater lies. 
 

Bevezetés 
 

Donald Trump amerikai elnök hatalomra kerülésével az 
USA kül- és belpolitikájában jelentős változások történtek, illetve 
várhatók. Nem megfeledkezve a keresztényeket is gyilkoló2 
terrorizmus elleni harc fontosságáról,3 az egyik leglényegesebb 
külpolitikai változás a korábban hivatalosan első számú 
biztonsági kihívásnak, gyakorlatilag ellenségnek tekintett 
Oroszországgal való kiegyezésre törekvés.4 Michael Flynn, az 
„oroszbarátsággal” már korábban is sokszor megvádolt 
nemzetbiztonsági főtanácsadó5 menesztése ennek megfelelően 
komoly csapás Trump meghirdetett politikájára nézve. Flynn 
helyére az orosz katonai képességekhez igen jól értő H. R. 
McMaster lett kinevezve, aki nehezebben támadható az 

                                                

2 BESENYŐ János – GÖMÖRI Roland (2014): Christians in Syria and the 
civil war. Panorama of global security environment. CENAA, 219-230. o. 

3 OROSZ Zoltán: Helikopterek alkalmazása a terrorizmus elleni harcban, 
Hadtudományi Szemle 2008. 1. évf. 3. szám On-line kiadvány 28-33. o. 
http://epa.oszk.hu/02400/02463/00003/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2
008_3_028-033.pdf (Letöltés időpontja: 2017. 01. 21.) 

4 WERGIN, Clemens: Trump macht einen kriegerischen Konflikt 
wahrscheinlicher, Die Welt, 2017. 02. 18,  
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162182250/Trump-macht-einen-
kriegerischen-Konflikt-wahrscheinlicher.html (Letöltés időpontja: 2017. 02. 18.) 

5 TWOHEY Megan – SHANE, Scott (2017): A Back-Channel Plan for 
Ukraine and Russia, Courtesy of Trump Associates, The New York Times, 
2017. február 19, https://www.nytimes.com/2017/02/19/us/politics/donald-trump-
ukraine-russia.html (Letöltés időpontja: 2017. 02. 25.) 

https://www.nytimes.com/by/megan-twohey
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establishment részéről, mint Flynn. Ugyanakkor a nehezebb 
támadhatóságnak ára van: McMaster kinevezésével Trump 
valószínűleg újabb kompromisszum megkötésére kényszerült. 
Számos forrás állítja, hogy a nyugállományú altábornagy 
Oroszországgal szemben kifejezetten „héja” álláspontokat 
képvisel.6 

A továbbiakban Flynn menesztésének elemzése és 
értékelése következik különböző szempontok alapján.  
 
Oroszellenes paranoia az amerikai establishment részéről 

 
Az Obama-adminisztráció ideje alatt az USA-ban 

Oroszországból első számú biztonsági kihívást, gyakorlatilag 
ellenséget csináltak a legkülönbözőbb szinteken és fórumokon. 
Vezető amerikai politikusok, fősodorbeli média, valamint 
szakértők egész sora részéről szokás volt a putyini 
Oroszországot agresszív, expanzív diktatúrának tekinteni, 
különösen a 2008-as grúz háború óta. A nyugati világ első számú 
vezető hatalmát, az USA-t ebben a legtöbb nyugati ország 
követte. 
 Az Oroszországgal pragmatikus alapokon, őszintén 
kiegyezni akaró Trump elnökké választása sokként érte az 
amerikai establishment legnagyobb részét, de számos NATO 
tagállam politikai elitjét is.  

Egy olyan ország politikai-gazdasági elitjének, amely a 
világ összes katonai kiadásának 37 százalékát egymagában költi 

                                                

6 LOCKIE, Alex (2017): Trump's new national security adviser is hawkish on 
Russia — a big reversal from Michael Flynn, Business Insider, 2017. február 21, 
http://www.businessinsider.com/mcmaster-reversal-michael-flynn-national-
security-coucil-russia-hawk-2017-2 (Letöltés időpontja: 2017. 02. 25.) 

http://www.businessinsider.com/author/alex-lockie
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el7 8 – méghozzá egységes rendszerben, a világ 
legmodernebbjének tekintett haderő fenntartására, illetve 
bevetéseire – meggyőző erejű és tartós ellenségképpel igazolnia 
kell rendkívül magas „védelmi” kiadásait. Magától értetődő, hogy 
ha más országok összesen ugyanennyit költenek védelmi 
kiadásokra, az nem lesz olyan hatékony, mint az USA esetében, 
mivel az erőforrásokat nem elég fejlett rendszerekre költik, a 
kialakított katonai képességek szétforgácsolódnak, duplikálódnak 
stb.9 Nehéz komolyan venni, hogy a világ legfejlettebb, 
legerősebb katonai képességeivel rendelkező szuperhatalom – 
az USA – biztonsági, különösképpen katonai szempontból 
fenyegetve érzi magát és NATO szövetségeseit, más, gyengébb 
hatalmak által. 

A „védelmi” kiadások igazolása Amerika globális, 
szuperhatalmi státuszának fenntartása érdekében, nem utolsó 
sorban pedig az amerikai hadiipari komplexum milliárdosainak 
haszna biztosítása miatt szükséges. A nemzetközi terrorizmuson 
kívül ehhez azonban nem létezik megfelelő erejű, állandó, 
valóságos ellenség. Ráadásul a nemzetközi terrorizmus nem is 

                                                

7 Military Spending in the United States, National Priorities, 
https://www.nationalpriorities.org/campaigns/military-spending-united-states/ 
(Letöltés időpontja: 2017. 01. 25.) 

8 U.S. Military Spending vs. the World, National Priorities, 
https://www.nationalpriorities.org/campaigns/us-military-spending-vs-world/ 
(Letöltés időpontja: 2017. 01. 25.) 

9 Egy haderőnek egy védelmi miniszter, egy vezérkar kell és a 
haderőnemekből és fegyvernemekből is 1-1 van. Ha egységes a rendszer, 
akkor mindez összeáll olyan katonai képességgé, mint amilyennel pl. az USA 
rendelkezik, amely (az USA esetében) képes a világ bármely részén háború 
megvívására. Ezzel szemben Oroszország, Kína és India nem feltétlenül a világ 
legfejlettebb fegyverrendszereit fejleszti ki, állítja rendszerbe, katonai 
képességeik pedig – a nemzetállamok önállósága miatt – óhatatlanul 
duplikálódnak. Összefogásukat pedig számos tényező, pl. eltérő geopolitikai 
érdekek, radikálisan különböző nyelv, eltérő szabványok stb. akadályozzák. 
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igényel olyan és akkora katonai gépezetet, mint amellyel az USA, 
illetve az általa vezetett NATO rendelkeznek. Rontja a helyzetet, 
hogy a nemzetközi terrorizmus felerősödését részben éppen az 
USA által vezetett nyugati világ hibás külpolitikája, fölösleges 
katonai beavatkozásai, a „demokrácia-export” és a 
„nemzetépítés” jegyében stb. generálták.  

Ennek megfelelően ellenségképet kreált az USA. Így 
kerülhetett az Obama adminisztráció fenyegetettség 
értékelésének első helyére Oroszország, a második helyre pedig 
Kína. Oroszország és Kína biztonsági kihívásként történő 
kezelése annyiban logikusnak tűnhet, hogy az említett két ország 
katonai képességeit tekintve pontosan ebben a sorrendben 
követik az USA-t.10 

Trump elnökké választásával az Obama-adminisztráció és 
a mai amerikai establishment jelentős részének korábban leírt 
logikája szerinti külpolitika jelentős mértékben ellehetetlenült. Bár 
amerikai-orosz kiegyezés még nem történt meg és az igen 
magas, túlzott amerikai védelmi kiadások fennmaradása 
valószínűsíthető, az amerikai establishment súlyos veszélyben 
érzi az USA világhatalmi szerepét, ennek részeként az amerikai 
katonai képességek jövőjét. Nem utolsó sorban az egyik 
legnagyobb üzleti ágat képviselő amerikai hadiipari komplexum 
profitját érzik fenyegetve. Ez magyarázza az establishment 
részéről Trumpot szakadatlanul érő támadások erejét és 
intenzitását. Jó példa erre a talán két legismertebb, 
legbefolyásosabb, fősodorbeli amerikai napilap, a Washington 

                                                

10 Countries Ranked by Military Strength (2016). Global Firepower. 2017, 
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (Letöltés időpontja: 2017. 
02. 25.) 
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Post11 12 13 14 15 és a New York Times16 17 18 19 20 pergőtűzzel 
felérő intenzitású támadássorozata Trump ellen. 

                                                

11 PODESTA, John (2017): Trump’s dangerous strategy to undermine 
reality, The Washington Post, 2017. 02. 16, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-dangerous-attempts-to-
undermine-reality/2017/02/16/f5d9b826-f3ca-11e6-b9c9-
e83fce42fb61_story.html?utm_term=.3e9f60ebc0d0 (Letöltés időpontja: 2017. 
02. 16.) 

12 DIONNE, E.J. Jr. (2017): Admit it: Trump is unfit to serve, The Washington 
Post, 2017. 02. 15, https://www.washingtonpost.com/opinions/admit-it-trump-is-
unfit-to-serve/2017/02/15/467d0bbe-f3be-11e6-8d72-
263470bf0401_story.html?tid=a_inl&utm_term=.91293be4c9e4 (Letöltés 
időpontja: 2017. 02. 16) 

13 COHEN, Richard (2017): Trump’s presidency is doomed, The Washington 
Post, 2017. 01. 16, https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-
presidency-is-doomed/2017/01/16/961763fc-dc1e-11e6-ad42-
f3375f271c9c_story.html?tid=a_inl&utm_term=.75b995702cb1 (Letöltés 
időpontja: 2017. 02. 16) 

14 MARCUS, Ruth (2016): When all news is ‘fake,’ whom do we trust?, The 
Washington Post, 2016. 12. 12, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/when-all-news-is-fake-whom-do-we-
trust/2016/12/12/b2203898-c081-11e6-afd9-
f038f753dc29_story.html?tid=a_inl&utm_term=.e6851cdf82da (Letöltés 
időpontja: 2017. 02. 16) 

15 MARCUS, Ruth (2016): Welcome to the post-truth presidency, The 
Washington Post, 2016. 12. 02, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/welcome-to-the-post-truth-
presidency/2016/12/02/baaf630a-b8cd-11e6-b994-
f45a208f7a73_story.html?tid=a_inl&utm_term=.57419f2dc321 (Letöltés 
időpontja: 2017. 02. 16) 

16 SCHMIDT, Michael S. – MAZETTI, Mark – APUZZO, Matt (2017): Trump 
Campaign Aides Had Repeated Contacts With Russian Intelligence, The New 
York Times, 2017. 02. 14, 
https://www.nytimes.com/2017/02/14/us/politics/russia-intelligence-
communications-
trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-
heading&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-
news&_r=0 (Letöltés időpontja: 2017. 02. 16) 

https://www.washingtonpost.com/people/ej-dionne-jr/
https://www.washingtonpost.com/people/richard-cohen/
https://www.washingtonpost.com/people/ruth-marcus/
https://www.washingtonpost.com/people/ruth-marcus/
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Oroszország Ukrajna, Szíria és Grúzia esetében saját, 
történelmileg kialakult érdekszféráját védi, vagyis Oroszország 
történelmi léptékben mérve, ténylegesen nem képvisel „expanzív” 
külpolitikát. Oroszország még csak nem is „agresszív” abban az 
értelemben, hogy nem tűzött ki katonai megszállással 
kikényszerített rendszerváltást21 még Grúzia esetében sem, nem 
bombázta le a grúz védelmi minisztériumot, ami minden 
klasszikus háborúban első számú célponttá válik. Nem bombázta 
le a grúz titkosszolgálatok épületeit, a repülőtereket stb. sem. Az 
orosz haderő csak addig ment előre, ameddig Oroszország 

                                                                                                        

17 SHEAR Michael D. – Haberman, Maggie – Thrush, Glenn (2017):  In 77 
Chaotic Minutes, Trump Defends ‘Fine-Tuned Machine’, The New York Times, 
2017. 02. 16, https://www.nytimes.com/2017/02/16/us/politics/donald-trump-
media.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-
heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-
news&_r=0 (Letöltés időpontja: 2017. 02. 16) 

18 SAVAGE, Charlie – LICHTBLAU, Eric (2017): Trump Directs Justice 
Department to Investigate ‘Criminal Leaks’, The New York Times, 2017. 02. 16, 
https://www.nytimes.com/2017/02/16/us/politics/justice-department-leak-
investigation-
trump.html?rref=collection%2Fnewseventcollection%2FThe%20Trump%20Whit
e%20House&action=click&contentCollection=Politics&module=Collection&regio
n=Marginalia&src=me&version=newsevent&pgtype=article (Letöltés időpontja: 
2017. 02. 16) 

19 BROOKS, David (2017): What a Failed Trump Administration Looks Like, 
The New York Times, 2017. 02. 17, 
https://www.nytimes.com/2017/02/17/opinion/what-a-failed-trump-
administration-looks-
like.html?action=click&contentCollection=Politics&module=Trending&version=F
ull&region=Marginalia&pgtype=article (Letöltés időpontja: 2017. 02. 17) 

20 GOODSTEIN, Laurie (2017): A Jewish Reporter Got to Ask Trump a 
Question. It Didn’t Go Well, The New York Times, 2017. 02. 17, 
https://www.nytimes.com/2017/02/17/us/politics/trump-press-conference-jake-
turx.html?action=click&contentCollection=Opinion&module=Trending&version=F
ull&region=Marginalia&pgtype=article (Letöltés időpontja: 2017. 02. 17) 

21 regime change 

https://www.nytimes.com/by/michael-d-shear
https://www.nytimes.com/by/maggie-haberman
https://www.nytimes.com/by/glenn-thrush
https://www.nytimes.com/by/charlie-savage
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politikai támogatottsága földrajzi értelemben kiterjedt: abház és 
dél-oszét területeken. Oroszország nem követte az USA 
logikáját, mely szerint a legyőzött országban rendszerváltást kell 
végrehajtani, megdöntve a régi hatalmat és új, Amerika-barát 
hatalmat kell létrehozni. Oroszország nem döntötte meg a 2008-
ban a grúz elnök, Szakashvili hatalmát, nem foglalta el a grúz 
fővárost, Tbiliszit. A megfutamodott grúz katonákat Oroszország 
hagyta elmenekülni, mivel nem volt politikai cél tömegsírokkal 
terhelni a két ország, illetve a két nép viszonyát.  

Oroszország abban az értelemben sem agresszív, hogy 
Ukrajnában 2014. óta még csak arra sem szánta el magát, hogy 
a Moszkva által egyértelműen orosz identitásúnak tekintett 
Donyeck és Luganszk régiók egészét elfoglalja. Holott erre a 
nemzetpolitikai indoklás, a katonai erő és nem utolsó sorban az 
orosz és a helyi (ukrajnai szakadár) közvélemény támogatása 
Putyin rendelkezésére áll. Hamis az az érv, mely szerint a 
nyugati szankciók miatt kényszerült önmérsékletre a putyini 
Oroszország, vagy hogy az ukrán haderő teljesítménye 
kényszerítette volna ki a jelenlegi, kelet-ukrajnai frontvonal 
helyzetét. Egy valóban „agresszív” Oroszország nem tűrte volna 
el, és ma sem tűrné, hogy az ukrán haderő és náci identitást 
nyíltan vállaló ukrán szélsőséges, önkéntes zászlóaljak22 éveken 
keresztül lőjék az orosz identitású lakosság lakta donyecki és 
luganszki területeket, civil áldozatokat szedve, civil infrastruktúrát 
semmisítve meg. Mindez ráadásul a posztszovjet térségben, 
vagyis a volt Szovjetunió területén történik, amelyet Oroszország 
kifejezetten a saját érdekszférájának tekint, ellentétben a volt 
Varsói Szerződés tagjaiból lett NATO tagállamokkal, amelyek a 

                                                

22 PARRY, Robert (2015): The New York Times Whites Out Ukraine’s Brown 
Shirts, Global Research, 2015. 02. 11. http://www.globalresearch.ca/the-new-
york-times-whites-out-ukraines-brown-shirts/5430716 (Letöltés időpontja: 2015. 
03. 29.) 
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geopolitikai realitások terén egyértelműen megszűntek Moszkva 
érdekszférájának lenni. 

Nyugaton általánosan elterjedt, hivatalos álláspont a Krím 
önrendelkezését Oroszország Ukrajna elleni „agressziójaként” 
beállítani, ignorálva, hogy (a) a maidani puccsal hatalomra került 
erők oroszellenes politikai irányvonalat követtek, és első dolguk 
azon nyelvtörvény megalkotása volt, amely alapján nem ismerték 
el a Krímben sem az oroszt, mint hivatalos nyelvet. Így a krími 
orosz identitású lakosság nyílt elnyomását kezdték volna el a 
nyelvtörvény betartatásával. (b) A Krímet etnikailag és 
kulturálisan orosz identitású többség lakja, így az 
önrendelkezésről tartott népszavazás során az Oroszországhoz 
történő csatlakozás csak Moszkva politikai hajlandóságán múlott, 
(c) Oroszország a Krím önrendelkezését biztosítandó, azonosító 
nélküli katonái biztosították az átmenet vértelen megvalósítását, 
ami sikerült is, (d) adós marad a „nemzetközi jogra” hivatkozó 
Nyugat annak leírásával, hogy a nemzetközi jog által ismert és 
elismert önrendelkezési jog kisebbség esetében hogyan 
érvényesíthető, ha azt egy adott ország többsége nem akarja. Az 
utóbbi kérdésre a válasz az lehet, hogy „sehogy”, hacsak a 
kiválni akaró kisebbséget egy, az önrendelkezést 
megakadályozni kívánó „anyaországnál” jelentősebb hatalom 
nem támogatja. Pontosan ez történt a Krím orosz 
„visszacsatolása” esetében. A krími orosz önrendelkezést 
biztosító Oroszországot „agresszív” államnak tekinteni mindezek 
alapján minimum problematikus a Nyugat részéről. Ugyanakkor 
abban nem kételkedem, hogy a puccsista, nacionalista kijevi 
hatalom erőszakos úton is megakadályozta volna a Krím 
kiválását: ha kell, vérfürdő árán is. Az ugyancsak orosz identitású 
Donyeckkel és Luganszkkal kapcsolatban sem hajlandó Kijev 
tudomásul venni, hogy az ott élő lakosság többsége nem kér 
Kijev ukrán nacionalizmusából, így immár az Ukrajnához 
tartozásból sem. Marad a minszki megállapodások betartása, 
valójában a további vérontás. 
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Szíria esetében az orosz katonai beavatkozást a szír 
kormány kérte, és Oroszország terroristákkal szembeni fellépése 
esetén az „agresszív” jelző pozitív jelentéstartalommal bír. Nem 
fogadható el ugyanakkor a „mérsékelt ellenzék” Obama-
adminisztráció és követői általi szerecsen-mosdatása, amit a 
néha tárgyilagos, fősodorbeli BBC is elismert: “A fegyveres 
lázadás jelentősen változott a kezdetekhez képest. A brutális 
módszereikkel nemzetközi felháborodást kiváltó iszlámisták és 
dzsihádisták mellett a szekuláris mérsékeltek mára kisebbségbe 
kerültek.”23 

Az „agresszív” Oroszországnak nincs szándékában a nála 
erősebb, USA vezette nyugati világ megtámadása és leigázása. 
Az ilyen típusú „orosz fenyegetés” abszurditása önálló elemzést 
is megér, amire külön cikkben vállalkoztam.24 

Az orosz „agresszivitásra” vonatkozó gondolatok – 
általános formában – Kínára is érvényesek. Oroszország és Kína 
háborús tevékenysége a klasszikus értelemben vett hidegháború 
befejezése óta össze sem hasonlítható pl. az USA-éval, illetve az 
utóbbi szövetségeseiével. 

Az Obama-adminisztráció és a jelenlegi amerikai 
establishment jelentős részének hisztérikus, paranoid 
oroszellenességének külön pikantériát ad, hogy az USA és 
Oroszország a két legjelentősebb atom-csapásmérő katonai 
képességgel rendelkező hatalom a világon, ami az elrettentés 
révén a klasszikus hidegháború alatt is segített elkerülni a nyílt, 
közvetlen, nagyléptékű katonai konfrontációt. A hidegháború 

                                                

23 RODGERS, Lucy –  GRITTEN, David – OFFER, James – ASARE, Patrick 
(2015): Syria: The story of the conflict, BBC, 2015. 10. 10. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 (Letöltés időpontja: 
2016. 01. 10.) 

24 SZÉNÁSI Endre: The Dangers of NATO-Russia confrontation: Why the 
Official Western Threat Analysis is Irrational. 2016. kézirat 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
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folytatása Oroszországgal és szövetségeseivel szemben a 
Szovjetunió és a kommunista világrendszer felbomlását, a KGST 
és a VSZ megszűnését, valamint a NATO messzemenő keleti 
bővítését követően szintén irracionális, torz és hamis ellenségkép 
hivatalossá tételét bizonyítják mind az Obama-adminisztráció, 
mind a jelenlegi amerikai establishment jelentős hányada 
részéről.  

Ha a Trump által szorgalmazott kiegyezés Oroszországgal 
nem, vagy csak jelentéktelen mértékben valósítható meg, az az 
összességében véve irracionális szembenállás fennmaradását és 
végső soron a nyugati nemzeti érdekek sérelmére (is) folytatott 
politika továbbélését jelenti. A szankcióháború kárt okoz nem 
csak Oroszországnak, de a Nyugatnak is. A Nyugat másik súlyos 
vesztesége a szankcióháború és általában az antagonisztikus 
szembenállás tartós fennmaradása esetén az lesz, hogy ez a 
külpolitika óhatatlanul is, tartósan szorosabb együttműködésre 
készteti Oroszországot és Kínát.25 26 27 A két ország külön-külön 
is „kemény dió” a jelenlegihez hasonló helyzetben a nyugati világ 
számára. Sikeres összefogásuk esetén pedig Oroszország és 
Kína a legkülönbözőbb értelemben, szó szerint 

                                                

25 SAVIC, Bob (2016): Behind China and Russia's 'Special Relationship' 
China and Russia’s carefully curated relationship is increasingly having a 

global impact. The Diplomat, 2016. december 7, 
http://thediplomat.com/2016/12/behind-china-and-russias-special-relationship/ 
(Letöltés időpontja: 2017. február 25) 

26 BLANK, Stephen (2016): New Momentum in the Russia-China 
Partnership, The Jamestown Foundation, 2016. március 30, 
https://jamestown.org/program/new-momentum-in-the-russia-china-partnership/ 
(Letöltés időpontja: 2017. február 25.) 

27 DUCHÂTEL, Mathieu – GODEMENT, François (2016): China and 
Russia: Gaming the West, European Council on Foreign Relations, 2016. 
november 2. 
http://www.ecfr.eu/publications/summary/china_and_russia_gaming_the_
west7166  (Letöltés időpontja: 2017. február 25.) 
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legyőzhetetlenekké válnak. Vagyis: a nyugati világ egy tartós, 
hamis, rosszul megválasztott külpolitikával, amelynek az élén az 
USA áll(t), kreál magának egy olyan ellenfelet, riválist, kvázi 
ellenséget, amelyet szó szerint képtelen legyőzni, sőt, még 
érdemben befolyásolni is. 

Ebből is látható, hogy az Oroszországot első számú 
biztonsági kihívásként kezelő nyugati külpolitika ellenzői nem 
feltétlenül „oroszbarátok”, és legfőképpen nem „nyugat-
ellenesek”. A hamis és irracionális nyugati ellenségkép 
korrekciójának igénye legfőképpen éppen a nyugati világ 
autentikus érdekeit szolgálja. Ráadásul a fejlődés dinamizmusát 
tekintve „a világgazdaságban keleti szél fúj”,28 ahogy azt Orbán 
Viktor miniszterelnök nagyon lényegre törően megállapította. Ez 
adott esetben „nem a nyugat malmára hajtja a vizet”. 
  
Flynn-t lemondatták vagy lemondott? 

 
Szigorú, technikai értelemben véve, Flynn hivatalosan 

lemondott. Valójában lemondatták. Méghozzá három fő 
lépcsőben. Az első lépcső az ellene folyatott intenzív, 
titkosszolgálati elemeket is magába foglaló vagy akár döntően 
azokon alapuló kutakodás, rejtett információgyűjtés volt. A 
második fázisban a Flynn-t kompromittáló adatok nyilvánosságra 
hozatala lejárató kampány formájában történt meg, amelyben a 
jelenlegi amerikai establishment kezében lévő, hozzá hűséges, 
fősodorbeli média nagy segítséget nyújtott Trump ellenségeinek. 
A harmadik fázisban a kialakult helyzetet mérlegelve Trump 

                                                

28 Orbán Viktor beszéde a Magyar Állandó Értekezlet IX. ülésén (2010. 
november 5.), Kormány, 2010. 02. 05. http://2010-
2014.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciok-
interjuk/orban-viktor-beszede-a-magyar-allando-ertekezlet-ix-ulesen-2010-
november-5 (Letöltés időpontja: 2017. február 25.) 
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döntést kellett, hogy hozzon Flynn leváltásával kapcsolatban, 
amelynek részleteit Trump és Flynn nagy valószínűséggel előre 
egyeztették. 
 
Mennyiben politikus Flynn? 
 

Az USA-ban a politikai és a szakmai kormányzati 
beosztásokat tekintve határozott elkülönülés és rend figyelhető 
meg. Ennek megfelelően elnökváltáskor a politikai 
beosztásokban lévők „elmennek”, helyükre az új adminisztráció 
emberei érkeznek, a szakmai beosztásokat betöltők pedig 
általában maradnak. Az elnöki főtanácsadók személye a 
mindenkori elnök politikájának megfelelően változik, hiszen ez a 
beosztás – bár szakmai követelményeket is támaszt betöltőjével 
szemben – erősen politikai (koncepcionális) jellegű. 
 Alaposabban megvizsgálva a kérdést a politikai és a 
szakmai beosztások jellege, határai valójában ennél 
bonyolultabbak. Flynn nyugállományú altábornagy. Meglátásom 
szerint az alezredesi rendfokozat az utolsó, amelyet szigorúan 
szakmai szempontok alapján el lehet érni. Az ezredesi, illetve a 
tábornoki rendfokozatok esetében a rendfokozatok 
emelkedésével növekvő mértékben politikai kinevezettekről van 
szó. Nem véletlen, hogy pl. nálunk a tábornokokat a honvédelmi 
miniszter javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.29 Ez mutatja, 
hogy – bár szakmai szempontok továbbra is élnek – politikai 
vezetők javaslatára, illetve beleegyezésével történik a tábornoki 
kinevezés. Mindez ugyanakkor nem zárja ki, hogy tábornokok 
politikai kurzusok váltását követően is beosztásukban 
maradjanak. 

                                                

29 A köztársasági elnök, Kormány, 2014. http://2010-
2014.kormany.hu/hu/mo/a-koztarsasagi-elnok (Letöltés időpontja: 2017. február 
25.) 
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A szigorúan szakmai beosztások relatív stabilitása a 
folytonosságot és a szakszerűséget hivatott szolgálni. Lehetetlen, 
túlzó és célszerűtlen elvárás lenne valamennyi politikai 
kurzusváltáskor valamennyi szakember egyidejű lecserélése. 

Összességében megállapítható, hogy Flynn – mint 
amerikai elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó – egyértelműen 
politikai beosztásból lett lemondatva. 
 
A lemondatás abszurditása 
 

A Flynn lemondatásának egyik alapjául szolgáló, 1799-es 
törvény30 abszurd és betarthatatlan, mert diplomatákat, így az 
USA-ban tartózkodó, mindenkori orosz nagykövetet valamennyi 
ellenzéki vagy magánszemélytől elszigetelni nem lehetséges, és 
nem is lenne célszerű. Nem lehetséges, mert a nagykövetek és 
általában a nagykövetségek munkatársai különböző 
rendezvényeket szerveznek, illetve részt vesznek mások által 
szervezett rendezvényeken, ahol óhatatlanul találkozhatnak és 
kapcsolatot tarthatnak ellenzékiekkel, illetve magánszemélyekkel.  

Amennyiben az 1799-es törvényt valaki komolyan 
érvényesíteni szeretné, logikus lenne a diplomáciai 
kapcsolattartás rendszerét Egyesült Államok-szerte újra 
szabályozni, pontosabban gyakorlatilag a teljes ellehetetlenítésig 
megszigorítani. A betarthatóság érdekében ellenőrizni kellene a 
végrehajtást, és szankcionálni is kellene az említett szabály be 
nem tartását. A nagykövet és beosztottjai sem telefonon, sem 
elektronikus formában stb. nem érintkezhetnének ellenzéki vagy 
magánszemélyekkel sem az USA területén, sem máshol. A 
nagykövetségek nem rendelkezhetnének titkosított kapcsolattal 
fővárosukkal, mivel az felhasználható az 1799-es törvény 

                                                

30 Logan Act 
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kijátszására. Így a nagykövetek nem kapnának bizalmas 
utasításokat külügyminisztériumaiktól, és nem küldhetnének 
érdemi jelentéseket az őket külszolgálatba kiküldő országok 
külügyminisztériumainak. Mindez drasztikusan lecsökkentené a 
diplomáciai tevékenységek látóterét, hatékonyságát, sőt: a 
hivatalos diplomáciai tevékenység puszta értelmét is 
megkérdőjelezné, hiszen az gyakorlatilag megbénulna. A 
nagykövetek nem találhatják ki kritikus kérdésekben teljesen 
önállóan a külpolitika alapvonalait. 

Ráadásul ilyen súlyos szigorításokat az USA egyoldalúan 
nem vezethet be anélkül, hogy a szigorításokat ne követnék 
válasz intézkedések a nagyköveteket Amerikába küldő országok 
részéről. Lehetséges válaszlépések a hivatalos tiltakozás, 
hasonló szigorítások bevezetése a diplomatákat USA-ba küldő 
országokban, vagy akár a nagykövetségek, konzulátusok 
bezárása.  

Ha az USA az említett szigorításokat kizárólag 
Oroszországgal szemben vezetné be, nyilvánvalóvá válna azok 
célirányosan oroszellenes jellege és a kettős mérce alkalmazása. 
Ha az USA nem csak Oroszországgal, hanem államok egy 
csoportjával vagy akár minden állammal szemben bevezetné az 
említett szigorításokat, az amerikai diplomácia hatalmas 
veszteségeket szenvedne. Ráadásul az USA-nak szembesülnie 
kellene az intézkedések mélyen antidemokratikus mivoltát firtató 
vádakkal a nemzetközi közösség egy része vagy akár egésze 
részétől, attól függően, hogy országok milyen széles körét érintik 
a szigorítások. A politikai károk mellett gazdasági károk is 
keletkeznének, ami illusztrálja, hogy az USA valójában mélyen 
ellenérdekelt az 1799-es törvényben foglaltak széleskörű 
betartatásában. 

Az 1799-es törvény betartatása azért is vet fel komoly 
problémákat, mert a diplomáciai kapcsolattartásnak megvannak a 
maga nemzetközi jogban rögzített szabályai. Ezek közé tartozik 
például a diplomáciai mentesség rendszere. Bár nem vagyok 
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nemzetközi jogász, nagy valószínűséggel állíthatom, hogy az 
1799-es törvény betartatása a nemzetközi jog számos területével 
ellentétes lenne, méghozzá nem csak a diplomáciai tevékenység, 
hanem az élet számos más területén is: pl. szólásszabadság, 
gyülekezési jog stb.  

Nem véletlen, hogy az 1799-es törvény gyakorlatilag 
halott, mivel megszegésére hivatkozva még soha, senkit nem 
ítéltek el, és ez Flynn esetében sem várható. Az orosz 
nagykövettel való, informális kapcsolattartás – mint 
lemondatáshoz vezető „ősbűn” – több, mint oroszellenes politikai 
paranoia. 

Az 1799-es törvény etikátlan is, hiszen lehetővé teszi a 
mindenkori hatalom számára, hogy erre a jogszabályra 
hivatkozva törvényszegéssel vádoljon ellenzéki vagy 
magánszemélyeket.  

Flynn hibázott, amikor valótlanságokat állított az orosz 
nagykövettel való konzultációkkal kapcsolatban kellemetlen 
helyzetbe hozva a Trump-adminisztrációt, amikor az amerikai 
alelnök következetesen tagadta Flynn és az orosz nagykövet 
közötti kapcsolattartás tényét Flynn kinevezését megelőzően. 
Ugyanakkor számtalan – akár kortárs – példa van arra, hogy 
politikusok ennél sokkal komolyabb hazugságokat is 
„megúsztak”.   
 
A lemondatás mélységesen képmutató jellege: kettős mérce 
alkalmazása és erkölcsi relativizmus 
 
 Trump elnök szerint az igazi kérdés az, hogy miért 
szivárog ki ennyi minden a Trump-adminisztráció 
tevékenységéről. Az elnök Twitter-üzenetében a hírszerző 
közösséget tette felelőssé, amiért – az illegálisan – a New York 
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Times és más médiumok részére adnak ki információkat. 
Feltételezve, hogy Trump igazat mond, a Watergate botrány31 
korabeli USA erkölcsi magaslaton állt a jelenleg minden és 
mindenki után globálisan kutakodó amerikai hírszerző közösség 
politikai-szakmai vezéreihez képest, amikor a hivatalban lévő 
amerikai elnöki adminisztráció utáni kémkedés adatai – 
legalábbis eddig – sorozatosan, büntetlenül kiszivárogtathatók. A 
Watergate botrány eredményeképpen Nixon elnököt ennél 
kevesebbért lemondatták. Ma pedig úgy tűnik, hogy nem lesznek 
felelősei a sorozatos kiszivárogtatásoknak, bár Trump és 
adminisztrációja részéről nyilván van politikai akarat és technikai 
lehetőség a felelősök és a kiszivárogtatók felkutatására és 
felelősségre vonására. A helyzet ugyanakkor jelentősen 
megváltozhat a Trump-adminisztráció hivatalban maradása alatt. 
 Az Obama-adminisztráció ideje alatt is voltak jelentős, 
leleplező kiszivárogtatások Snowden, Assange és Manning 
részéről, de úgy látszik, mindez az establishment akarata ellen 
történt, így nem került sor az Obama-adminisztráció vezető 
személyiségeinek lemondatására.  

Barack Obama elnök, Hillary Clinton elnökjelölt, és maga 
a Demokrata Párt rendkívüli módon megsértődött, amikor az 
oroszok – azóta is a nyilvánosság számára bizonyítatlanul – 
meghekkelték a Demokrata Párt szerverét és Clinton elnökjelölt 
hivatalos levelezése nyilvánosságra jutott. A sértődést és 
felháborodást erősítette, hogy részben a kiszivárogtatott 
levelezés okozta Clinton elnökjelölt választási vereségét Trump-
pal szemben. Demokrata sértődésnek és felháborodásnak 
ugyanakkor nyomát sem látjuk, amikor lényegében ugyanezzel a 
kiszivárogtatásos módszerrel a Trump-adminisztrációnak 

                                                

31  PERLSTEIN, Rick (2017): Watergate scandal. Encyclopaedia Britannica. 
2017. 01. 10. https://www.britannica.com/event/Watergate-Scandal, (Letöltés 
időpontja: 2017. 01. 17.) 

https://www.britannica.com/contributor/Rick-Perlstein/9057786
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okoznak kárt. Ráadásul az elnökválasztási kampány során a 
károkozó nem egy rivális, kvázi ellenséges, idegen állam (vagyis 
állítólagosan Oroszország az), hanem a saját, amerikai 
titkosszolgálatok. Ez bizonyítja a kiszivárogtatások általi 
leleplezések során a képmutatást, a kettős mérce alkalmazását, 
az erkölcsi relativizmust. 

A titkosszolgálatok felhasználásával történő aknamunka a 
hivatalban lévő, amerikai elnöki adminisztráció ellen ráadásul 
antidemokratikus is, mivel nem a szabadon megválasztott és 
elszámoltatható hatalom koncepciója érvényesül. Ellenkezőleg, a 
szabadon megválasztott hatalom lejárattatása és 
ellehetetlenítése a cél a nem a nép által megválasztott állami 
szereplők részéről. 
 
A lemondatás jelentősége 
 

Technikailag, informálisan Flynn, a nyugállományú 
tábornok32 annyi tanácsot adhat a továbbiakban is Trumpnak, 
amennyit az amerikai elnök kér, ennek megfelelően a Trump 
adminisztrációra mért csapás inkább politikai (erkölcsi), semmint 
gyakorlati jelentőségű. 

Flynn lemondatásának ugyanakkor jelentős gyakorlati 
jelentősége is van. Hivatalát elvesztve nem férhet hozzá a 
Trump-adminisztrációban lévők számára olvasható, minősített 
jelentésekhez, nem vehet részt minősített üléseken, 
tájékoztatókon, nem irányíthatja a beosztott elnöki és egyéb 
nemzetbiztonsági tanácsadói állományt.  

A lemondatott Flynn helyére kinevezett McMaster 
értékelésével kapcsolatban valószínűsíthető, hogy: (a) 

                                                

32 Michael Flynn volt amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó nyugállományú 
altábornagy. 
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kifejezetten azért lett erre a posztra megválasztva, mert az orosz 
katonai képességekkel kapcsolatos ismeretei és álláspontja miatt 
„feddhetetlen” az establishment szemében, így Trump egy 
támadási felületet kiiktatott, (b) akármilyen álláspontja volt 
korábban a nyugállományú tábornoknak Oroszországgal, az USA 
külpolitikáját alapvetően az elnök határozza meg, amihez 
McMaster-nek is alkalmazkodnia kell már kinevezése előtt, 
amennyiben vállalta, hogy a Trump-adminisztráció szolgálatába 
lép. 

 
Mennyiben hibázott az elnöki nemzetbiztonsági 
főtanácsadó? 
 

Realitásoktól elrugaszkodott gondolat szankcionálni vagy 
megakadályozni próbálni, hogy egy hatalomra lépés előtt álló 
politikai garnitúra a már megválasztott, de még be nem iktatott 
elnökével az élén ne folytasson előzetes diplomáciai 
egyeztetéseket a legkülönbözőbb országok képviselőivel. Ennek 
megfelelően Flynn nem láthatta előre, hogy az 1799-es törvény 
megalkotását követő, bő 200 év múlva ő lesz annak első 
áldozata, aki a törvény kapcsán politikai értelemben „megégeti 
magát”. 

Flynn-nek ugyanakkor számítania kellett arra, hogy az 
amerikai establishment egy része szemében „oroszbarátsága” 
miatt ő nem kívánatos személy,33 ezért az establishment jelentős 
része, köztük mindkét nagy amerikai párt számos politikusa 
megpróbálják majd kikezdeni. Ezért óvatosabbnak kellett volna 

                                                

33 NEWMAN, Alex (2017): Forget Flynn; Logan Act Could Ensnare Top 
Establishment Insiders, The New American, 2017. 02. 16, 
https://www.thenewamerican.com/usnews/crime/item/25395-forget-flynn-logan-
act-could-ensnare-top-establishment-insiders (Letöltés időpontja: 2017. február 
25.) 
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lennie, és alaposan meg kellett volna gondolnia, mielőtt 
viszonylag egyszerűen leleplezhető valótlanságokat állít. 
Elképzelhetetlen, hogy az USA katonai hírszerzésének volt 
vezetője ne tudta volna, hogy valamennyi nagykövet – így az 
amerikai orosz nagykövet – minden tevékenységét figyelemmel 
kíséri az illetékes titkosszolgálat, így a beszélgetések adatai az 
amerikai állami vezetés bizonyos tagjai számára rendelkezésre 
állnak. Logikus folytatás, hogy a megszerzett adatok és 
bizonyítékok birtokában Flynn – végső soron Trump – politikai 
ellenfelei ki fogják használni az elnöki nemzetbiztonsági 
főtanácsadó szavahihetőségi deficitjét, és nemzetbiztonsági 
kérdést csinálnak belőle arra hivatkozva, hogy Flynn hazugságai 
miatt az orosz fél részéről potenciálisan zsarolhatóvá vált. Hiába 
nem bizonyított, hogy az oroszok valaha is megpróbálták volna 
megzsarolni Flynn-t, a potenciális zsarolhatóság ténye komoly 
aggályokat vet föl egy elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó 
esetében. További kérdés, hogy fölöslegesnek és károsnak 
tűnhet egy Moszkva számára kedvező politikai irányvonalat 
képviselő politikus esetleges zsarolása orosz részről, mivel azzal 
elidegenítenék Flynn-t, és az elnöki nemzetbiztonsági 
főtanácsadót olyan helyzetbe hoznák, hogy az a zsarolás 
tárgyává tett, esetleges, konkrét orosz kéréseket akár be is tartva 
bosszúból igyekezne inkább kárt okozni Oroszországnak 
valamennyi olyan kérdésben, ahol ez egyáltalán lehetséges. Az 
„oroszbarátnak” bélyegzett Flynn esetleges orosz 
megzsarolására vonatkozó elképzeléseket orosz részről 
ostobának, korlátoltnak is dilettánsnak tartom, bár egyértelműen 
nem zárható ki ennek elvi lehetősége. 
 
Mi Trump ellenségeinek a célja? 
 

Valószínűsíthető, hogy Trump ellenségei nem elégednek 
meg Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó lemondatásával és 
folytatják a lejáratási kampányt Trump-pal és adminisztrációjával 
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szemben. Kérdés, hogy Trump mozgásterének beszűkítése vagy 
az egész adminisztráció leváltása a cél. A Trump-ellenes 
kampány során mindkét említett célkitűzés mellett erők 
sorakoztak fel.  

Valószínűsíthető, hogy Trump teljes ellehetetlenítése, 
lemondatása vagy hatalomtól való megfosztása ellentétes a 
Republikánus Párt érdekeivel, mivel az a párt óriási kudarca is 
lenne egyben. Emiatt valószínűsíthető, hogy a Republikánus Párt 
nagyobbik része Trump hatalmon maradása mellett áll ki, és 
lobbizik a jelenlegihez hasonló helyzetben. Teljesen más a 
helyzet a Demokrata Párt érdekeit tekintve, akik hatalmas 
politikai győzelemként értékelnék a Trump-adminisztráció totális 
megbuktatását. Emiatt a Demokrata Párt nagyobbik része 
valószínűleg Trump hatalomból való eltávolítását szorgalmazva 
végzi tevékenységét. 
 Bonyolítja a helyzetet, hogy a Republikánus Pártban is 
vannak nyíltan és radikálisan Trump-ellenes erők, pl. John 
McCain szenátor személyében.34 Nehezíti Trump helyzetét, hogy 
bizonyos kérdésekben, például az Oroszország elleni amerikai 
szankciók esetleges eltörlésének kongresszusi korlátozására 
kétpárti egyetértés alakult ki Trump ellenében. Ez is illusztrálja, 
hogy mekkora nyomás alá került a Trump-adminisztráció és főleg 
Flynn személye, amikor lemondásra kényszerítették. 

                                                

34 GRAHAM, David A. (2016): Which Republicans Oppose Donald Trump? A 
Cheat Sheet, Colin Powell has reportedly announced that he will back Hillary 
Clinton for president. The Atlantic, 2016. 11. 06, 
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/11/where-republicans-stand-
on-donald-trump-a-cheat-sheet/481449/ (Letöltés időpontja: 2017. 02. 25.) 
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Kennedy néhai amerikai elnök profi, technikailag kiválóan 
szervezett és megvalósított meggyilkolása,35 36 37 majd a 
végrehajtók rejtélyes szökése, illetve halála és más körülmények 
ismeretében nehéz nem látni az amerikai titkosszolgálat 
szerepét. Trump amerikai elnök is a néhai Kennedy elnök sorsára 
juthat, amennyiben az amerikai establishment kellően befolyásos 
tagjai úgy döntenek, hogy a hivatalban lévő elnök meggyilkolása 
lehet „a megoldás”. Remélhetőleg ezt a Trump elnök biztonságát 
szavatolni hivatott apparátus meg fogja előzni, illetve meg fogja 
akadályozni, ha egyáltalán Trump meggyilkolásának kérdése 
komolyan felmerül az amerikai establishment vezetői részéről. 
Nem én vagyok az első elemző, aki komolyan felveti, hogy Trump 
a néhai Kennedy elnök sorsára juthat. 
 
Flynn lemondásával Trumpot védi 
 

Valószínűtlen, hogy Flynn valamiféle iránymutatás, 
konzultáció, informális feladatszabás hiányában, teljes mértékben 
a saját kezdeményezése és ötletei alapján tartott kapcsolatot az 
amerikai orosz nagykövettel, Trump beiktatását megelőzően. 
Amennyiben bizonyíthatóvá válna, hogy Flynn magától az elnöki 
posztba még be nem iktatott Trump-tól kapott volna személyes 
utasításokat az orosz nagykövettel folytatott kapcsolattartás 
felvételére (vagy folytatására), és annak fő célkitűzéseit maga 

                                                

35 ESCOBEDO, Tricia (2014): 5 things you might not know about JFK's 
assassination, CNN, 2014. március 31, http://edition.cnn.com/2013/11/14/us/jfk-
assassination-5-things/ (Letöltés időpontja: 2017. február 25.) 

36 NEWSWEEK.COM: The Truth behind JFK’s Assassination. 
http://europe.newsweek.com/truth-behind-jfks-assassination-285653?rm=eu 
(Letöltés időpontja: 2017. 02. 25.) 

37 The President John F. Kennedy Assassination Records Collection, 2017, 
National Archives, https://www.archives.gov/research/jfk (Letöltés időpontja: 
2017. február 25.) 
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Trump határozta volna meg, a Flynn körül kialakult helyzet az 
elnököt a Flynn gyors lemondatásával járó helyzetnél is 
súlyosabban érintette volna. Trump ugyanakkor nem állított 
valótlanságokat Flynn orosz nagykövettel folytatott kapcsolatairól, 
ahogy ezt Flynn tette. Az 1799-es törvény be nem tartására 
vonatkozó elnöki „felbujtás” pedig önmagában szélsőségesen 
gyenge érvnek látszik, amennyiben csak ezen az alapon Trump 
lemondatása a cél. 

Technikailag lehetséges, hogy Flynn nem magától 
Trumptól, hanem be nem iktatott alelnökétől, a leendő 
külügyminisztertől vagy annak helyettesétől kapott iránymutatást 
az orosz nagykövettel történő kapcsolattartás célkitűzéseiről.  

Amennyiben Trump nem állapodik meg abban, hogy 
Flynn hivatalosan bocsánatot kér és lemond, a Trump-
adminisztráció ellen további támadások generálódtak volna. 
Nemzetbiztonsági kockázat indoklásával megvonhatták volna a 
még hivatalban lévő elnöki főtanácsadó nemzetbiztonsági 
tanúsítványát, ami önmagában is teljesen ellehetetlenítette volna 
munkáját. Nyilvánosságra hozhatták volna az orosz nagykövettel 
lefolytatott beszélgetései részleteit, többször szembesítve 
valótlan állításaival stb., amivel egy kvázi folyamatos lejáratási 
kampány folytatható. 

Trump a kialakult helyzetben adminisztrációja túlélését 
tekintve jó döntést hozott, hogy Flynn-nel megállapodott az elnöki 
nemzetbiztonsági főtanácsadó lemondása tekintetében. 
 
Flynn lemondatásának orosz értékelése 
 
 Putyin jellemző módon higgadtan megválasztja azokat az 
eseményeket, amelyek kommentálását elnöki szintjének 
megfelelőnek tart. Ez alól kivételt képeznek azok az interaktív 
interjúk, amikor bárki kérdéseket tehet fel az orosz elnöknek. 
Putyin személyesen még nem nyilatkozott Flynn lemondatásának 
kérdésében. Peszkov orosz elnöki szóvivő, akinek nyilatkozatai 
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és Putyin hivatalos álláspontja közé nyugodtan egyenlőségjelet 
tehetünk, röviden csak annyit nyilatkozott, hogy Flynn lemondása 
amerikai belügy. 

Más orosz politikusok, illetve szakértők ugyanakkor 
részletesen értékelték Flynn lemondásának ügyét, 
összefüggésbe hozva azt oroszellenességgel, Oroszország elleni 
támadással, a Trump-adminisztráció Oroszországgal való 
kiegyezési politikája elleni szabotázzsal, stb. 
 
Következtetések 
 

• Az 1799-es jogi értelemben még hatályban lévő, abszurd, 
etikátlan, betarthatatlan. Esetleges betartatása újabb jogi 
szabályozást is igényelne, ami ellentétes lenne a 
nemzetközi joggal, méghozzá nem csak a diplomáciai 
testületek működésére vonatkozó kérdésekben.  

• Flynn nem hibázott, amikor nem készült fel arra, hogy az 
1799-es törvény kapcsán politikai értelemben „megégeti 
magát”. Flynn ugyanakkor súlyos hibát vétett, amikor 
valótlanságokat állított az amerikai orosz nagykövettel 
történő kapcsolattartásra vonatkozóan. 

• Flynn szigorú, technikai értelemben lemondott, valójában 
lemondatták. 

• Trump adminisztrációja túlélése szempontjából jó döntést 
hozott, amikor a kialakult helyzetre való tekintettel Flynn-t 
lemondásra bírta. 

• Az USA-ban paranoid, politikai boszorkányüldözés folyik 
az Oroszországgal kiegyezést szorgalmazó Trump-
adminisztráció ellen. 

• Az Obama-adminisztráció és a jelenlegi amerikai 
establishment Trump megválasztását követő, russzofób 
politikája nem csak hamis és irracionális, hanem hosszú 
távon és stratégiai szinten ellenkezik az autentikus 
nyugati érdekekkel is. 
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• Az amerikai politikai és gazdasági elit a túlterjeszkedés 
egyre nyilvánvalóbb jeleit mutató, szuperhatalmi, 
világuralmi státusz erőltetésével, a katonai kiadások 
irreálisan magasan tartásával növekvő mértékben 
öngyilkos, parazita jelleget öltött. Ennek áldozatává 
válnak nem csak a „célországok”, de az USA külpolitikája 
költségeit viselő amerikai nép is: mindenekelőtt az alsó 
középosztály és az az alatti szociális helyzetben lévő 
néprétegek. 
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